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Nieuwe leerlingen
In de meivakantie zijn Benjamin en
Isabella samen met hun ouders,
broer en broertje verhuisd naar Een.
Wij wensen hen een fijne tijd toe op
De Schans!

Schoolreisgeld en ouderbijdrage
De bovenbouw is vorige week op schoolkamp
geweest, de groepen 1 tot en met 4 gingen gisteren
en over een paar weken gaat groep 5/6 een dag op
stap. Fijn dat het weer kan!
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Wij willen u vragen de schoolreisbijdrage
en de
ouderbijdrage te betalen voor zover u dat nog niet
gedaan heeft. Zonder uw bijdrage zal de
bankrekening van de oudervereniging steeds verder
leegraken, waardoor er steeds minder
georganiseerd kan worden voor uw kinderen.
Nog even de informatie op een rijtje:|
Ouderbijdrage: 27,50 Euro per leerling; (Leerlingen
die na de kerstvakantie 4 jaar zijn geworden betalen
de helft).
Schoolreis groep 1-4: 25,= Euro per leerling;
Schoolreis groep 5/6: 17,50 Euro per leerling;
Schoolreis groep 7/8: 95 Euro per leerling.
De bedragen kunnen worden overgemaakt op
NL49RABO0347219985 t.n.v. Oudervereniging De
Schans o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Schoolzwemmen
De komende periode gaan de groepen 5/6 en 7/8
schoolzwemmen.
Dat betekent dat we de kinderen
van deze groepen op vrijdag op de
fiets verwachten.

Zomerfeest
We mogen weer een feestje houden! Daarom willen
wij dit schooljaar graag met iedereen feestelijk
afsluiten op vrijdag 8 juli vanaf 17.00 uur. Het
thema van het zomerfeest is BOERDERIJ.
Wat houdt dit zomerfeest nou precies in?
Op het plein zijn allerlei spelletjes te spelen, er zijn
kraampjes met eten en drinken en alle groepen
verzorgen een optreden. Dit alles tegen een kleine
vergoeding.
Voor wie?
Het zomerfeest is toegankelijk voor alle kinderen,
ouders en grootouders van SWS De Schans.
Iedereen is welkom!
De OV is inmiddels bezig met de voorbereidingen.
We houden u op de hoogte! We gaan er een groot
feest van maken met elkaar, met één en al
gezelligheid!
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Formatie

Juf Willemijn

De indeling van de groepen voor volgend schooljaar
is bekend.
We beginnen volgend schooljaar weer met 5
groepen, te weten een groep 1/2, een groep 3, een
groep 4/5, een groep 6,7 en een groep 8.

Volgende week begint het zwangerschapsverlof van
Juf Willemijn. Ze verwacht in augustus haar tweede
kindje.

De MR heeft gisteren ook uitgesproken er
vertrouwen in te hebben dat dit een verantwoorde
keuze is. We zijn blij dat we kunnen starten met 5
groepen. Dit is mogelijk doordat we een mooi aantal
leerlingen (waaronder nieuwe aanmeldingen)
hebben.
De bezetting voor volgend schooljaar komt er als
volgt uit te zien:

We wensen haar alvast een
voorspoedige bevalling en
succes met de laatste loodjes.
Juf Willemijn zal tijdens haar
verlof worden vervangen door
Danny Mulder.

Even voorstellen
Mijn naam is Danny Mulder en ik ben 23 jaar oud. Ik
woon in Veenhuizen en zit op voetbal bij
V.V.Veenhuizen. Hier geef ik ook training aan de JO12 (in samenwerking met SV Een).
Ik ben net afgestudeerd aan
de ALO in Groningen en ik kom
nu de gymlessen van Juf
Willemijn overnemen. De
eerste lessen heb ik al gegeven
tijdens een dag dat ik kwam
invallen. Ik heb er in ieder
geval super veel zin!!

E-waste

*Joy/ Erik = Joy staat voor de klas tot en met januari
in verband met het ouderschapsverlof van Erik. Erik
staat de rest van het schooljaar voor deze groep.
Op dinsdagmiddag is Jolanda vrij. Deze middag
wordt voor de groepen 3 tot en met 7 ingevuld door
de vakleerkracht gym en de leerkrachten van groep
3 en 4/5.

Wij gaan met groep 7/8 deelnemen aan de E-waste
Race! Dit is een competitie waarbij 10
basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel
mogelijk elektronisch afval in te zamelen.
Binnenkort krijgen zij een gastles over het belang
van het beter inzamelen van E-waste (=elektronisch
afval). Afgedankte elektronische apparaten die
hiervoor ingeleverd kunnen worden zijn alle
apparaten met een stekker of een batterij.
Inzamelen kan van maandag 30 mei – donderdag 23
juni 10.00 uur .

Juf Annet zal worden ingezet voor ondersteuning in
de groepen 4 tot en met 7. Verder is er nog een
klein beetje ruimte om voor een aantal dagdelen
een extra onderwijsassistent in te zetten. Wie deze
vacature en die voor de dag in groep 7/8 gaat
invullen, is nog niet bekend. Zodra daar meer
duidelijkheid over is, laten we dat natuurlijk weten.
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Belangrijke data
17 mei

Koningin Maxima jarig

19 mei

Schoolreis groep 1 t/m 4

24 mei

26 en 27 mei

-Groep 7/8:
E-waste gastles
-Groep 5/6: K&C:
Beeld en Poëzie
Studiedag
Alle leerlingen vrij
Hemelvaartsvakantie

30 mei

Schoolfotograaf

31 mei

Schoolreis groep 5/6

2 juni
3 juni

Deze week:
Schansinfo 17
Sportdag alle groepen

5 juni

1e Pinksterdag

6 juni

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij
Teamdag
Alle leerlingen vrij

25 mei

7 juni
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Avondvierdaagse Norg
Graag verwijzen we naar de bijlage waarin informatie staat over de Avondvierdaagse
in Norg
\
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